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Me 1 qershor të vitit 1945 u formua Enti federal statistikor i Maqedonisë. Statistika në Republikën 
Popullore të Maqedonisë ishte organizuar si shërbim i pavarur administrativo-profesional i Qeverisë 
së RP të Maqedonisë. Më këtë, për herë të parë në historikun e shtetësisë së Maqedonisë, paraqitet 
një organ me detyrë që në mënyrë statistikore ta përcjellë dhe ta paraqes zhvillimin e RP të 
Maqedonisë. 

Prej atëherë e deri më sot, Enti shtetëror i statistikës ka bërë një rrugëtim të gjatë - 76 vjet sfida të 
vazhdueshme për përparim, shpërblim, zhvillim ... Brezat dhe gjeneratat e statisticintëve hapën 
rrugën për modernizimin e statistikave të Maqedonisë, duke ndjekur dhe zbatuar metodologjitë e 
reja dhe standardet e ofruara nga sistemi statistikor evropian dhe botëror. 

Nga fillimet modeste në Maqedoninë e pasluftës, pa njohuri profesionale paraprake dhe pa asnjë 
teknikë, por me një dëshirë të madhe për t'u përgjigjur sfidës dhe për t’u kapërcyer pengesat dhe 
ndërtuar një sistem që do të jetë bazë për krijimin e mëtutjeshëm të politikave dhe strategjive, sot 
Enti shtetëror i statistikës është një institucion bashkëkohorë, profesional dhe i pavarur, fokusi i të 
cilit është prodhimi i statistikave në kohë, statistikave të besueshme dhe të verifikuara të cilat 
plotësojnë nevojat e mëdha të të gjithë përdoruesve tanë. 

Roli ynë si një koordinator i sistemit kombëtar statistikor, në të cilin marrin pjesë edhe institucionet  
tjera që zbatojnë hulumtime statistikore, dhe këtu do të përmendim para së gjithash Bankën 
Kombëtare dhe Ministrinë e Financave, na imponon një përgjegjësi të madhe për punën e 
përbashkët dhe të koordinuar në përmirësimin dhe modernizimin e metodave statistikore në 
grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave dhe ndjekjen e parimeve që dalin nga Kodi i Punës i 
Sistemit Evropian të Statistikave si dhe nga rekomandimet dhe standardet e njësisë statistikore të 
Kombeve të Bashkuara. 

Përcaktimet strategjike të Entit shtetëror të statistikës për një vëllim më të madh të të dhënave të 
prodhuara, përdorim më të madh të burimeve të të dhënave administrative, për të lehtësuar barrën 
mbi ofruesit e të dhënave, e tregon kujdesin tonë për përdoruesit që janë prioriteti ynë kryesor - për 
t’i përmbushur kërkesat e tyre me të dhëna statistikore që ne ofrojmë, në kohë sa më të shkurtër të 
mundshme dhe me cilësi të lartë.  

Duke arritur këto qëllime të larta, ne pozicionohemi si pjesëmarrës të barabartë në sistemin evropian 
të statistikave dhe përmes pjesëmarrjes së vazhdueshme në projekte ndërkombëtare të organizuara 
nga byroja evropiane statistikore - Eurostat ne prodhojmë të dhëna të krahasueshme 
ndërkombëtarisht që nga njëra anë kontribuojnë në rejtingun e vendit si një tërësi, por nga ana tjetër 
sigurojmë vlerësime pozitive për punën tonë. 

E gjithë kjo është një nxitje për të vazhduar me entuziazëm edhe më të madh, për të vendosur dhe 
arritur objektiva më të larta dhe për të mos u ndalur para asnjë sfide. Në këtë një vit e gjysmë të fundit 
ne kemi trajtuar me sukses pandeminë Covid-19 dhe nuk e kemi lejuar në asnjë monent që kjo të na 
pengojë në punën tonë, kështuqë ne vazhdojmë, duke respektuar angazhimin dhe entuziazmin e 
brezave të mëparshëm të statisticienëve dhe pa u ndalur përpara sfidave të reja që i sjell koha e re 
dhe nevojat e reja të përdoruesve. 

 

Gëzuar përvjetori i 76 - ecim tutje! 


